Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;
STARRING:Wario
SIDE STARS;Wario-Ware-Man, Warrio, Smällfete VARIO, i:
THE WARIO SHOW!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 27/07/2015 21:51-28/07/2015 20:08)
Säsong 2, Specialavsnitt: The Wario Show; Hur allting blev av och till, osv!
Det är en... ganska vanlig dag i Wario Island. Men detta är inte ett av de vanliga episoderna; långt bort ifrån
Wariobrödernas och Wario's hus så ser vi en liten byggnad nånstans ute i skogen vid utkanten av en motorväg, där
företaget 'Wario World Pictures Inc.' ligger. 'WWPInc.' är det företag som ligger bakom shabraket som heter
'The Wario Show'. Visserligen kommer det snart att stängas ner, eftersom ett nytt företag rest sig ur askan,
'Wario and co Media'. Men inte nu för tillfället däremot, för Wariobröderna och Wario har bestämt sig för att
göra ett litet specialavsnitt som providar en liten insight i om hur saker och ting kommit till, och troligen lite
tillbakablickar över vissa episoder om speciella saker som hänt:
Wario-Ware-Man:"Precis Berättar-Wario. Som ni ser nu är vi inne i själva 'Wario World Pictures Inc.', där mina
bröder just nu håller på och arbetar förbrilt på något experimentellt projekt. Och här har vi snubben som
grundade detta företag, Wario själv!"
Wario:"Exakt. Och det är jag som leder detta avsnittet för det mesta."
Wario-Ware-Man:"Alright. Så, ursäkta om jag frågar dig men, minns du när vi grundade 'WWPInc.'?"
Wario:"Strax efter att vi fick klart den första episoden av 'The Wario Show'. Hörni grabbar, hur går det med episoden?"
Warrio:"Än så länge ganska bra Wario. Förutom att VARIO här har somnat mitt på ritbordet!"
Wario:"Jamen, ta för fanken och väck honom då!"
Warrio:"VARIO, hördu. Vakna!!"
VARIO:"zzz... Höh, vad e det om?!"
Wario:"Du sover på arbetstid! Upp och hoppa med dig och börja arbeta igen!!"
VARIO:"Alright, alright. Är på G!!"
Wario-Ware-Man:"Tja... En gång såg detta stället väldigt fränt och... inbjudande ut. Det stod Wii konsoler här och
var, TV-apparater, kylskåp i köket, sängar, och... ja , hela rubbet. Nu så finns det bara ett litet bord vid hörnet
här, med en bunt pennor och papper, en seg men trög laptop dator, och en pytteliten fyrkantig TV. Vilket är där
jag och VARIO har suttit och försökt göra klart den andra säsongen av 'The Wario Show', och vägen dit var INTE
speciellt simpel."
VARIO:"Näpp. Vi fick bli tvungna att vrida på våra geniknölar för att kunna komma förbi de värsta svåra bitarna."
Wario-Ware-Man:"Men vi lyckades göra färdigt allt till slut!"
Wario:"Vilket ni grabbar gjorde bra. Innan ni ens hade börjat arbeta på de sista episoderna så hade jag mina tvivel
på om vi verkligen kunde bli klara med dem i god tid... vilket inte så blev, på grund av vissa svårigheter. Tur att
allt blev klart åtminstone nu i Juli, och inte i slutet på 2015."
Wario-Ware-Man:"Ytterligare en liten fråga till dig; Vilken av de säsongerna som har vart hittils har du tyckt var
den bästa?"
Wario:"Tjaa... Säsong 1 röstar jag på, för det var nog då 'The Wario Show' konceptet hade som mest sin forna
glans då. Säsong 2... tja, den var väl ok på sina sätt... förutom det som hände efter den 14;e episoden och framåt.
Jag hade hoppats på något mera stort av det däringa TV-äventyrandet, men... nåja, shit happens. Du själv då?"
Wario-Ware-Man:"Tja... de senare episoderna tyckte jag var lite mer sofistikerade i sättet de var skrivna på, och
det hände lite mer saker i jämförelse med de tidigare episoderna. Men det var väl också det som ledde till att saker
och ting gick... Ja, gick lite snett senare frampå kan man säga."
Wario:"Som sant."
Wario-Ware-Man:"Förresten, vi hade väl en gång påbörjat en till produktion eller? Var inte det... 'Diddy Kong'?"
Wario:"Umm... japp. Men jag tyckte inte det var speciellt bra... om jag tänker rejält nu, så var INGEN av oss
förtjusta i den idén."
Wario-Ware-Man:"Nä, just det. Jag tror vi hade för mycket att göra helt enkelt. När jag väl tänker tillbaka, så
ska vi nog bara vara glada för att vi inte började arbeta på den där idén. Vi hade dessutom inte ens börjat skriva på det."
Wario:"Håller med där. Förresten, var det inte ni Wariobröder som började på något som hette 'Wario Fatsos Inc.'?"
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Wario-Ware-Man:"Jo du, det gjorde vi allt. Men efter två episoder så fortsatte vi inte sen med det."
Wario:"Möjligtvis på grund av tidsbrist, kanske?"
Wario-Ware-Man:"Mjaa... vi tappade bara intresset lite där, kan man säga."
Wario:"Jaha, på så vis alltså."
Warrio:"Wario! Kan du komma hit och kolla på texten vi skrivit?"
Wario:"Alright. Kommer Warrio!"
Väl borta vid skrivbordet där Warrio och VARIO arbetar:
Wario:"Alright, få se på skripthelvetet här! ... hm... Ööm, ska inte det stå 'Warionäsa' istället för 'VARIOnäsa'??"
Warrio:"Åh, sorry. Jag tänkte nog på VARIO när jag skrev det där.."
Wario:"*Suck!* ... ibland är en av er ganska hopplösa av sig... men det spelar ingen roll, för enligt klockan bakom
mig så slutar vi för dan nu... det vill säga, våran SISTA dag här inne på 'Wario World Pictures Inc.'."
VARIO:"Men, vi ska väl inte åka hem än eller?"
Wario:"Nä, just det. För vi ska faktiskt sitta och prata lite om hur 'The Wario Show' egentligen kom till, och
eventuellt snacka lite med de som medverkade i andra säsongen."
Wario-Ware-Man:"Ja, just det. Det ska vi ju göra först."
Warrio:"Ok, mot 'snacket' nu då!"
Wario:"Ha-ha, jättekul... iallafall, vad väntar vi på, nu ska här snackas!"
Så, det verkar som att deras sista dag på 'Wario World Pictures Inc.' har kommit, men innan de stänger ner skiten
så ska Wario och Wariobröderna snacka lite om Wario-Showens uppståndelse, och hur en liten förändring fick det
hela att nästan total-krascha:
Wario:"Ok. Om vi börjar med dig Wario-Ware-Man.. minns du hur 'The Wario Show' kom till?"
Wario-Ware-Man:"Tjaa... det hela började väl i Juli 2009, då han som egentligen skapade denna serie, ConkerGuru,
numera känd som LucybonesSquirrel på vissa ställen på nätet, stod inne i duschen, och helt plötsligt började rabbla
upp ett litet stycke som hade med oss att göra. Ja, på så sätt kom det hela till tror jag."
Wario:"Hade det stycket med mig att göra också?"
Wario-Ware-Man:"Absolut. Det lovar jag och svär på."
Wario:"Hur var de första få episoderna i jämförelse mot de som kom senare?"
Wario-Ware-Man:"Jaa... Man kan säga att det var inte speciellt mycket till 'Wario Island' då. Stället som vi bor
på nu hette 'Shadow Moses Island', det fanns ingen direkt natur eller befolkning, det snöade konstant i evigheter,
det var nästan becksvarta natten, och man frös bannemig ARSLET av sig då!"
Warrio:"Dessutom i den allra första episoden så hade jag och de andra bröderna en liten fajt i början, nästan i
'Super Smash Brothers Brawl' stil."
Wario-Ware-Man:"Ja, det också. Tja, det sistnämnda var väl menat till att höra till serien, men det levde inte kvar
i episoderna som kom efter den första."
Wario:"Hm... Jag känner nog stanken av saker och ting som antingen inte stannade kvar i serien, eller också bara
gavs upp rakt ut. Nåväl, moving on... efter de tre första episoderna, hur såg 'Shadow Moses Island' ut då?"
Wario-Ware-Man:"Hm... Det började växa lite mer gräs och så här och var. Vissa delar av plåtmarken kunde man
väl fortfarande känna och höra, men annars var det mest gräs och vanlig mark. Himlen hade dessutom börjat bli
lite mera blå och så, med lite sol då och då kanske."
Wario:"Jag hade för mig att det började växa lite gräs och så redan i den tredje episoden, fast inte så mycket."
Wario-Ware-Man:"Just det. Det glömde jag nästan bort det där. Däremot så var det den sjunde episoden som
förändrade hur våran värld nu ser ut idag; Allt var natur och grönt, stället har blivit mer befolkat, med hus, städer,
och allting. Det har även dykt upp lite Warionäsor här och var på sista tiden... ja, mycket har förändrats sen de
första tre episoderna."
Warrio:"Precis, och från och med det sjunde avsnittet så hade denna showen sin femstjärniga tid... tills det där
andra kom."
Wario:"Jaha, TV-äventyrandet ja! Det där tar vi upp lite senare frampå, men först ska vi prata lite om de
äventyr vi varit med om under säsong 1."
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Efter att ha pratat lite om hur Wario-Showen kom till så är det dags att snacka lite om allt som var och en vart
med om i den första säsongen:
Wario:"Alright, få se om jag fått med all information nu... I den allra första episoden så gav ni er bort för att
stoppa mig från att käka upp hela världen. Hur var eran färd?"
VARIO:"Långt ifrån smärtfri. När jag väl hade kommit ur hålet så hade mina bröder bara lämnat mig i sticket, och
efter att jag hunnit ifatt de så hade Warrio här bredvid mig fått hallucinationer, och trodde att jag såg ut som en
stor jädra vitlök!"
Warrio:"Jag beklagar händelsen..."
VARIO:"Och inte nog med det; Warrio började även att reta mig sen vid slutet av episoden!!"
Warrio:"Vad? Det där minns jag inget om!"
VARIO:"Du, ljug inte för mig nu. Jag var där då det hände!"
Warrio:"Jag e faktiskt ärlig där, jag kan inget minnas av att jag någonsin stått och retat dig."
Wario:"Ähum, ta och läs lite i skriptet till Episod 1 här så får du se själv!*räcker över manuset till Warrio*"
Warrio:"*läser skriptet* Hm... Aha.. Åh, um... ok, då ber jag hemskt mycket om ursäkt för det där VARIO. Jag
hade helt och hållet glömt det liksom."
VARIO:"Ursäkten godtas."
Wario-Ware-Man:"Tja, bortsett från det där så såg vi även att du började tillverka guld Wario!"
Wario:"Jadu, det gjorde jag allt. Å andra sidan så var det flera år sen nu, så jag har glömt lite hur man gör där."
Wario-Ware-Man:"Fullt förståeligt. Det har verkligen gått lång tid nu alltså."
Wario:"Nåja, om vi nu går vidare till episod två; Ni bestämde er för att gå och titta på bio då, stämmer det?"
Wario-Ware-Man:"Jadå. Stämmer allt."
Wario:"Och efter att filmen frös mitt i så fick ni för er att gå in i den och sabotera och ha er."
Wario-Ware-Man:"Jaoo, på så sätt, ja."
Wario:"Och vad lärde ni er om efter det?"
Warrio:"Att gå in i en virtuell biofilm kan leda till oanade konsekvenser. Det är vad jag har lärt mig iallafall."
Wario-Ware-Man:"Och inte nog med det, de där Wariobröderna som var i den filmen som vi kastade ut, de började
få ett eget liv här i denna världen sen efter att vi startade filmen igen!"
VARIO:"Man kan undra om de fortfarande är häromkring.."
Wario:"Äsch, det tror jag inte att de är. I sådana fall skulle vi väl ha sett de nu vid det här laget."
Utanför byggnaden, där Wariobröderna från den virtuella biofilmen ur episoden 'Virtual-Wario' just passerar förbi:
Wario-Ware-Man:"Ämen ser man på, inte visste jag att det fanns en byggnad som hette 'Wario World Pictures Inc.'!"
Warrio:"Ha, där ser man minsann. Undrar vilken snubbe det är som äger det där."
VARIO:"Du, det skiter jag fanimej i. Jag e hungrig, kan vi inte gå och leta upp en korvkiosk nånstans!"
Wario-Ware-Man:"Precis. Jag börjar bli hungrig jag också. Raka vägen bort mot närmsta korvkiosk!! ... synd bara
att vi inte har något att åka på..."
Warrio:"Hördu, TAXI!! Stanna!!"
Wario-Ware-Man:"Tack Warrio! Alright grabbar, bara att hoppa in i taxin då så far vi bort till korvkiosken nere
vid stan där borta!"
Wariobröderna från 'Virtual-Wario' lyckas få tag i en taxi, och kör nu iväg bort till stan för att fixa lite käk.
Tillbaka inne i byggnaden:
Warrio:"Ha ha ha... Jaa du, den gången då vi var vid 'Glupskiness' och tävlade. Det där var nog bara för jäkla
roligt eller!"
Wario:"Ja du, må nog så vara. Tyvärr så finns inte Glupskiness nu längre. De försvann sen nånstans efter säsong 1."
VARIO:"Jepp. Sicken jädra osis alltså."
Wario:"Angående Episod 4, vilket jag anser vara min bästa favorit; det var egentligen inte menat till att vara ett
asvnitt där jag förpestar VARIO's vitlök med mina fisar, utan om något annat. Har jag rätt där eller?"
Wario-Ware-Man:"Japp. Det skulle ha varit ett avsnitt där jag och Warrio, utan VARIO av någon anledning, beger
oss iväg från Shadow Moses Island för att undvika en... ja... 'Matvraksinvasion', eller nåt. Tyvärr kom det inte
vidare, och senare så skrev vi om den nästan från grunden och... ja, på den vägen blev det av liksom."
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Wario:"Om vi går fram till episod 7; I den episoden så hade jag startat en snigeltävling, som sorgligt nog blev
saboterad av en viss datorskärm.."
Warrio:"Du menar Monitorn va."
Wario:"Just det. Och det var i just den episoden som Monitorn debuterade i. Trots det, efter alla dessa år, så
hatar jag fortfarande honom, och han är INTE välkommen in hit. Tja, inte välkommen alls överhuvudtaget!"
Wario-Ware-Man:"Bortsett från han, så hade vi det väldigt kul ihop."
Wario:"Jaaoo.. det kan man allt säga att vi hade. Iallafall, vidare till episod 8; Det här är lite speciellt, för...
VARIO, du som var med om det där, kan inte du berätta lite vad som hände?"
VARIO:"Hm... kan jag väl.. jo, det var så att efter att Wario-Ware-Man åkt iväg till Wario-Bike-körskolan så
blev jag pinkenödig, men sen gick Warrio in på dass innan jag ens hade öppnat dörren. Eftersom jag inte vänta på
min tur så fick jag bli tvungen till att gå ut och knacka på grannarna för att gå på nån av deras toaletter. Funkade
inte, så jag fick bli tvungen till att pinka bakom en parkeringsmätare... men blev haffad av polisen innan jag ens
hade börjat tömma blåsan, så jag snodde deras polisbil och körde i världens ilfart för att hitta ett ledigt utedass,
vilket jag till slut gjorde.. och resten är historia."
Warrio:"Ok, då behöver inte jag berätta nånting där iallafall... utom en sak; då min papegoja där hemma lagade
världens kanonmiddag till mig!"
Wario:"Yeah yeah, right. Episod 9 nu då... då Wario-Ware-Man drömde samma dröm som VARIO!"
Wario-Ware-Man:"Ah, just det ja. Inte nog med att jag hade precis samma dröm som han, jag såg även kvarlevorna
av Titanic där, ekorren Conker från Conker's Bad Fur Day, Banjo och Gruntilda som börjat spela poker mot varandra,
och en operasjungande skithög, som heter The Great Mighty Poo! Mitt enda mål däremot var att få tag på den där
lilla gnagaren som stal min vitlök!"
Wario:"Alright, episod 10 då; det var då eran kusin kom på besök hos er, va?"
Wario-Ware-Man:"Ja just det. Warigo tänkte stanna över natten i mitten av sin lilla resa, och på morgonen begav
vi oss ut för att hitta en gömd skatt inne i nån grotta... tills vi såg med egna ögon att vi blivit grundlurade av
Monitorn!"
Wario:"Ja du. Den där jädra uppkäftiga taltratten alltså...!! Och i episod 11 så skulle ni testa eran nya vädermaskin,
som sen blev knas och gjorde vädret mer knas än den själv."
Warrio:"Just precis. Som tur var så lyckades VARIO få stopp på den. Men inte utan att själv få en stöt i sig!"
Wario-Ware-Man:"Mm... huvudsaken är att han klarade sig iallafall."
Wario:"Har ni fortfarande kvar den där vädermaskinen eller?"
Wario-Ware-Man:"Jadå, har vi allt. Just nu står den inne i garaget, och vi har inte använt mackapären sen den
11;e episoden. Visserligen gjorde jag lite justeringar på den, men annars är den så gott som orörd."
Wario:"Ok dokey, det var säsong 1 det."
Warrio:"Så... tänker vi ta säsong 2 nu eller?"
Wario:"Precis. Jag har med mig lite papper här om episoderna från den andra säsongen. De första två kan vi nog
skippa, men den tredje däremot; ni flyttade till ett annat hus på grund av att mitt utedass sköts upp i luften som
en raket och landade rakt på er. Är vi fortfarande överens om att det var en liten olycka eller?"
Wario-Ware-Man:"Det är väl klart vi är. Vad annars?"
Wario:"Alright. Då kommer vi till det här nu slutligen, episoden som förändrade alltihopa; 'Wariobros'; Master of
Disasters'! Detta sägs enligt er att det var vändpunkten på det hela."
Wario-Ware-Man:"Exakt. Denna slags episod var nog lite föör ambitiös."
Warrio:"Och så blev den såå jäkla otroligt lång också!"
VARIO:"ÖVER 40 sidor faktiskt!"
Wario:"Very unusual, indeed..."
Warrio:"Och det var bara början på det hela. Sen efter det kom två stycken till sådana avsnitt, förutom att de
gick tillbaka till det normala antalet sidor, typ 10 till 12, eller mer."
Wario-Ware-Man:"Sen dess så har vi bara velat gå tillbaka till det ursprungliga, vilket gick något bra... ja, jag
vill nog antagligen inte prata mer om detta nu."
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Wario:"Alright. Kan väl lika gärna lägga detta åt sidan för tillfället... för jag hann inte att skriva upp speciellt
mycket om det ändå."
Warrio:"Ah, då så."
Wario:"Iallafall... ja, finns det speciellt mycket mer att prata om det här??"
Warrio:"Men, sa du inte att det skulle komma några snubbar hit också?"
Wario:"Ja, det gjorde jag. Bara det att de verkar lite försenade... Nåja, har vi någon vitlök i kylen eller, jag
börjar bli hungrig."
Warrio:"Jag går och fixar lite käk till oss."
Wario-Ware-Man:"Tack Warrio."
Ja, efter att de har pratat lite om Wario-Showen i sig så är det dags för lite käk. Några timmar senare så
diskuterar Wariobröderna och Wario lite om saker och ting:
Warrio:"Jo, angående om de där schimpanserna du alltid har hemma hos dig. Vad har du de till egentligen förutom
att äta upp dem?"
Wario:"Hm... inte speciellt mycket. Visserligen häller jag väl lite krydder på de då och då bara för att reta de, men...
ok, efter att jag hällde krydder på de så blev de sketförbannade och gick till attack, och drog mig i mustaschen så
att det SVED!! Snacka om att de blir sketsura alltså!"
Wario-Ware-Man:"Om vi bortser från det där... undrar när de där kommer egentligen."
VARIO:"Jaa, jag börjar bli lite trött på att bara sitta inne nu liksom."
Wario:"Alright, då får vi väl ta och gå ut och hålla utkik då."
Warrio:"Alright."
De går ut för att se efter när de där typerna som medverkade i Säsong 2 kommer. Efter att ha väntat i flera
minuter på de så börjar de bli lite otåliga:
Wario:"Nää, vart TUSAN kan de där latmaskarna tagit vägen någonstans! Om de inte kommer nu inom en minut så
är det väl lika bra att börja ta oss hemåt!"
Warrio:"Men hallå, där kommer ju en av de!"
Wario:"Jaha, och var är RESTEN av packet då!"
Wario-Ware-Man:"Bra att du kunde komma Tiaramisu. Har du gått hela vägen hit??"
Tiaramisu:"Japp. Jag blev nämligen utkastad av de andra på grund av mitt sjungande! De andra grabbarna är väl
snart på väg så småningom."
Wario-Ware-Man:"Ok, då kan vi kanske börja lite i förväg då... hur kändes det att vara med i episoden
'Wariobros'; Master of Disasters'?"
Tiaramisu:"Jaoo.. kändes väl bra. Jag fick iallafall visa vad jag gick för."
Warrio:"Du bytte även taktik jämfört med det du gjorde i Wario; Master of Disguise. Hur kommer det sig?"
Tiaramisu:"Tja... jag kände väl bara inte för att använda samma strategi, helt enkelt."
VARIO:"Ursäktar om jag frågar, men... håller du fortfarande på och sprider demoniska otyg runtom i världen?"
Tiaramisu:"Jag... slutade faktiskt med det strax efter den där episoden. Numera försöker jag bara att smälta in
mig i resten av omvärlden här... vilket inte gått så värst bra."
Wario:"Tja.. det kan man nog fråga sig, hö hö."
Wario-Ware-Man:"Bortsett från Wario's kommentar... vi hoppas dig det bästa i framtiden iallafall."
Tiaramisu:"Thanks..."
Brandy:"Ok, då var vi här!"
Wario:"Åh, så bra. Började undra lite vart ni andra tagit vägen."
Brandy:"Ah, först så hade taxichaffören bakom oss soppatorsk, och sen blev det broöppning i över 30 minuter, så
vi blev lite försenade där!"
Wario-Ware-Man:"Ingen fara, ni kommer faktiskt i ganska lagom tid. Så, om vi börjar med dig Brandy. Hur kände
du inför din medverkan av episoden 'Brandy & VARIO'?"
Brandy:"Naa, bara fint liksom."
Wario-Ware-Man:"Och du kände ingens som helst attraktion till VARIO överhuvudtaget? Inte ens då VARIO hjälpte
dig upp igen?"
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Brandy:"Nej, inte ett dugg. Jag bara gjorde det som stod i skriptet, liksom."
Warrio:"Ok, det där debunkar nog teorin om att VARIO... Öm, jag ska nog inte säga det kanske, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"Nä, det blir nog bäst så. Då är det Totally Spies flickornas tur då!"
Clover:"Tja, om ni nu skulle fråga, så var våran medverkan i 'Totally Flies'... något 'unusual' för oss."
Sam:"Och det där om att jag började bli lite... um, 'småkär' i VARIO... Jag bara gjorde det jag läste i skriptet,
egentligen känner jag inte på det sättet för honom.. om nu läsarna skulle undra."
VARIO:"Jaa, vilket nog bara är tur det."
Wario-Ware-Man:"Vilket i och för sig var Wario's egen idé..."
Wario:"Va, MIN idé?? Äh, jag bara... ok, det där var väl min idé kanske, men... vi gör nog aldrig om det iallafall."
Wario-Ware-Man:"Ok. Powerpuff Pinglorna nu då! Så, om jag minns rätt, så skulle vi i 'Powerpuff Fatsos' leta
rätt på våran brorson VARIO som hade råkat hälla i sig Kemikalien X.. eller som VARIO skulle sagt det; 'KemiWhatever X'."
Blomman:"Ja, just det. Däremot så började jag att tycka om dig lite nånstans i slutet där..."
Wario-Ware-Man:"Vilket jag antar att du nu inte gör längre... eller aldrig ens har gjort i självaste överhuvudtaget.."
Blomman:"Tja.. liite gillar jag dig väl fortfarande kanske... men du har å andra sidan rätt där. För det mesta så
följde jag bara skriptet i princip. Det kommer INTE att bli nånting mellan oss två iallafall!"
Wario-Ware-Man:"*Puh*... tur för mig där åtminstone..."
Wario:"Alright, då var det rötägget nu alltså!"
Syrup:"Hmpf... du menar alltså mig, tjockis?"
Wario:"Ja, DU. Vem annars. Hur var det att komma med i de 22;a episoden av Wario-Showen? Jävligt pissigt eller?"
Syrup:"Jo... det var väl bra att få göra en liten comeback tycker jag iallafall... förutom slutet förstås!"
Wario:"Ja ja, jag vet. Men eftersom du var boven, piraten... eller vad vi nu ska kalla dig för där.. så fick vi bli
tvungna att göra det hela surt för dig."
Syrup:"Men det var ju meningen att JAG skulle vinna, inte NI fåntrattar!!"
Warrio:"Sorry, men det blev som det blev, och så är det med det."
Syrup:"Tala för dig själv där tjockis!!"
Warrio:"Sorry..."
Wario:"*Gääsp!!*... nä, eftersom vi nu inte längre har någon nytta av dig, så kan du väl lika gärna sticka bort hem
till din lilla pirat-ö igen!"
Syrup:"Men vad f... jag blev ju för faan bjuden hit till eran jäkla mesiga avslutningsdag, och nu är jag plötsligt inte
välkommen här?!!"
Wario:"Nej, just det! The Great Mighty Poo!!!"
Efter att The Great Mighty Poo väl har anlänt:
The Great Mighty Poo:"Ja Wario, du ville mig något eller!"
Wario:"Kan du ta och köra iväg den där lilla pirattjejen bort till det ställe hon kom ifrån! Och använd HEMSKT gärna
ett av dina skitbollar till det!"
TGMPoo:"Alright, ska bli!!"
The Great Mighty Poo tar Syrup i näven och dänger ner en skitboll över henne. Sen kastar han med all kraft han
har henne en låång, lång sträcka. Troligen kommer hon att landa tillbaka på sin lilla ö borta vid havet..:
Syrup, som flyger uppe i luften inuti skitbollen:"Äh, käften med dig berättararsle!!"
Äsch, käften på dig SJÄLV va!! ... iallafall, tillbaka nere på marken, där Wariobröderna, Wario och de andra är:
Lucy:"Jahapp, VARIO, då möts vi igen alltså."
VARIO:"Öhm... ja, jag antar väl det."
Warrio:"Jag vet inte vad jag ska säga om det här, men... de där småglinen..."
Wario-Ware-Man:"Warrio!!"
Warrio:"Ursäkta Wario-Ware-Man..."
Wario-Ware-Man:"Thank you... och kalla de INTE för det där igen!"
Warrio:"Ok ok... jag är bara lite purken över den där gången då VARIO slösade bort ALLA pengarna i min plånbok
på att köpa glass till de, det är allt."
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Wario-Ware-Man:"Ja men, du var ju den enda som faktiskt hade plånboken MED DIG, och VARIO betalade dig
tillbaka det han var skyldig dig efter att vi semestrat klart. Är du fortfarande inte det minsta glad eller??"
Warrio:"... ok, jag har väl kanske inte släppt det där än.."
Wario-Ware-Man:"Då är det nog bäst att börja släppa det nu isåfall och gå vidare, eller hur."
Warrio:"Ok.. enda saken som stör mig bara är att han uppenbarligen gjort den där Jasmine till sin flickvän..."
Wario-Ware-Man:"Warrio, ta för fan och ge dig nu eller..."
Warrio:"M-men..."
VARIO:"Warrio, du vet mycket väl att vad du än har fått för dig om vad som hände mellan oss två var inte nåt...
vad ska jag säga.. kärleksparty! Om inte du tror på det jag säger, så har jag hon bredvid mig här som kan debunka
den teorin åt dig."
Jasmine:"Just precis. Det VARIO säger är faktiskt sant. Vi är inte på NÅGOT sätt ett kärlekspar. Åldersskillnaderna mellan oss är så pass enormt så... nej, vad du än har sett eller hört, eller fått för dig om... det är
bara trams!"
VARIO:"Så, nöjd NU eller?"
Warrio:"... jahapp... ok, jag har nog missförstått alltihopa... det DÄR måste jag säga debunkade ALLA teorierna
jag hade där om VARIO! ... Jag e hemskt ledsen för att jag gått runt och trott en massa såna saker om dig.."
VARIO:"Det är ok Warrio. Missförstånd händer ganska lätt."
Wario:"Hörni bröder, ska ni kanske ta och komma med in och ha ett avslutningsparty med oss andra, eller ska ni
bara stå ute och dega??"
Wario-Ware-Man:"Alright Wario, kommer!!"
Efter ett litet samtal med var och en så bär det av in i 'Wario World Pictures Inc.' byggnaden för ett litet
avslutningsparty. Senare efter att det partyt har vart så är det åter bara Wario-Ware-Man och Wario igen, och
de ska just förbereda för att åka hem:
Wario:"Alright. Så, av allt som har hänt från Säsong 1 fram till Säsong 2 av The Wario Show, vad tyckte var och
en av oss var det absolut bästa momentet? För min del så är det väl den gången då jag skulle leta efter er bröder."
Wario-Ware-Man:"För mig så blir det nog då jag och mina bröder skulle åka bort till Wario-Bike Industries och
provköra en ny Wario-Bike! Vi fick allt se en liten annan del av Wario-Island där kan man säga."
Warrio:"Jag säger samma som Wario-Ware-Man där."
VARIO:"För mig så är det nog då vi var ute på den där Snigeltävlingen långt utanför kanten av bostadsområdet.
Käket Wario lagade till åt oss var då fankemig det bästa jag nånsin ätit!"
Wario-Ware-Man:"Just precis. Men framför allt så var det nog det faktumet att vi äntligen fick nånting att göra
det absolut bästa som hänt på evigheter!"
Wario:"*Gääsp!*... nä, vad säger ni snubbar. Ska vi ta och ge oss av hemåt kanske?"
Warrio:"Absolut! ... kommer väl sakna detta stället visserligen. Det kändes nästan som hemma där inne liksom..."
Wario-Ware-Man:"I know, men förändringar sker, och någon gång måste man väl gå vidare i livet."
VARIO:"Som sant Wario-Ware-Man, som sant. Bättre än så kunde inte jag säga det själv."
Wario, uppe på sin Wario-Bike:"Alright, då åker jag hem till mig nu då!!"
Wario-Ware-Man:"Sure, Wario!! Ok bröder, dags för oss att ge oss av hemåt också, eller?"
Warrio:"You bet."
VARIO:"Definitivt!"
'BRRUUMM, BRRUUMM!!', så åker nu våra vänner(ELLER tjockisar... sorry, var bara tvungen att säga det där)
hemåt. Från och med denna dagen så har 'Wario World Pictures Inc.' nu stängts igen för gott, och detta var den
absolut sista episoden av denna säsongen. Men oroa er inte, Wario-Showen kommer att fortsättas på under 'Wario
and co Media' namnet. Men det lär nog dröja ett bra tag innan det där händer... men så länge kan vi väl önska er
läsare ett bättre läge i år, och att sommarvärmen så småningom kommer att lägga sig..
SLUT~THE END...
Wario Show series2 Special sida7

